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Lesson # 90 - The Angels Hurry Lot

וַּיֵצֵ֨א לֹ֜וט

וַיְַדּבֵ֣ר ׀ אֶל־חֲתָנָ֣יו ׀ ֹלְֽקחֵ֣י בְנֹתָ֗יו
וַּיֹ֨אמֶר֙ קּ֤ומּו ּצְאּו֙ מִן־הַּמָקֹ֣ום הַּזֶ֔ה
ּכִֽי־מַׁשְחִ֥ית יְהוָ֖ה אֶת־הָעִ֑יר
וַיְהִ֥י כִמְצַחֵ֖ק ּבְעֵינֵ֥י חֲתָנָֽיו׃

טו

ּוכְמֹו֙ הַּׁשַ֣חַר עָלָ֔ה

וַּיָאִ֥יצּו הַּמַלְאָכִ֖ים ּבְלֹ֣וט לֵאמֹ֑ר
קּום֩ ַק֨ח אֶֽת־אִׁשְּתְָ֜ך
וְאֶת־ׁשְּתֵ֤י בְנֹתֶ֨יָ֙ך הַּנִמְצָאֹ֔ת
ּפֶן־ּתִּסָפֶ֖ה ּבַֽעֲו֥͏ֹן הָעִֽיר׃

טז

וַּֽיִתְמַהְמָּ֓ה ׀

וַּיַֽחֲזִ֨יקּו הָֽאֲנָׁשִ֜ים ּבְיָדֹ֣ו
ּובְיַד־אִׁשְּתֹ֗ו
ּובְיַד֙ ׁשְּתֵ֣י בְנֹתָ֔יו
ּבְחֶמְלַ֥ת יְהוָ֖ה עָלָ֑יו
וַּיֹֽצִאֻ֥הּו
וַּיַּנִחֻ֖הּו מִחּ֥וץ לָעִֽיר׃

יז

וַיְהִי֩ כְהֹֽוצִיאָ֨ם אֹתָ֜ם הַחּ֗וצָה

וַּיֹ֨אמֶר֙ הִּמָלֵ֣ט עַל־נַפְׁשֶָ֔ך
אַל־ּתַּבִ֣יט אַֽחֲֶר֔יָך
וְאַֽל־ּתַעֲמֹ֖ד ּבְכָל־הַּכִּכָ֑ר
הָהָָ֥רה הִּמָלֵ֖ט ּפֶן־ּתִּסָפֶֽה׃

Vayeira -Topic 2 - Destruction of Sodom

Bereishis Ch. 19, 14 - 17

Lesson # 90 - The Angels Hurry Lot

Vayeira -Topic 2 - Destruction of Sodom

 (1מה אמר לוט לחתניו ?
 (2כמה חתנים היה ללוט ? באר.
 (3האם חתניו של לוט האמינו כי סדום יישחת ?
 (4כיצד ענו ) (respondחתניו של לוט ללוט ?
 (5על מה נאמר "ויהי כמצחק בעיני חתניו" ?
 (6תרגם “וכמו".
 (7מתי לחצו ) (rushהמלאכים על לוט לצאת מסדום ?
 (8תרגם "ויאיצו".
 (9כשהשחר עלה ,מה עשו המלאכים ללוט ?
 (10מה אמרו המלאכים ללוט ?
 (11כמה בנות היו ללוט בסך הכל בסדום ? הסבר !
 (12כמה מבנות לוט הציעו ) (offerהמלאכים ללוט לקחת בעלות השחר ?
 (13למה הפצירו ) (rushהמלאכים בלוט לצאת מסדום ?
 (14מי אמר למי ולהסביר מה "פן תספה בעון העיר" ?
 (15האם מיד יצא לוט מן העיר עם אשתו ושתי בנותיו שהיו בביתו ? מדוע?
 (16תרגם "ויתמהמה".
 (17על מה נאמר "ויתמהמה" ?
 (18כשלוט התמהמה לצאת מסדום עם אשתו ושתי בנותיו בעלות השחר,
מה עשו המלאכים ?
 (19תרגם “ויחזיקו".
 (20תרגם “בחמלת".
 (21האם היה ראוי ללוט למות בסדום עם אשתו ובנותיו ?
 (22למה היה ראוי ללוט למות בסדום עם אשתו ובנותיו ?
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 (23למה זכה לוט להמלט מסדום הגם שהתמהמה מלצאת בעלות השחר ?
 (24מי הוציא את לוט ואשתו ושתי בנותיו ?
 (25לאיפה הוציאו המלאכים את לוט ואשתו ואשתו ושתי בנותיו והניחו
אותם ?
 (26על מי ועל מתי נאמר "ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר" ?
 (27מה אמר המלאך ללוט כשהוציא אותו חוץ לעיר סדום ?
 (28תרגם “המלט".
 (29באר "המלט על נפשך".
 (30האם היה מותר ללוט ומשפחתו להביט מאחוריהם ? מדוע?
 (31מי אמר למי "אל תביט אחריך" ?
 (32האם היה מותר ללוט להשאר שם ?
 (33עד איפה היה אסור ללוט להשאר ?
 (34כשהמלאך הוציא את לוט מסדום ,לאן אמר לו ללכת ?
 (35כשהמלאך הוציא את לוט מסדום ,למה אמר לו להמלט להר ?
 (36מה אמר המלאך אל לוט שיקרה אם לא ימשיך לוט ללכת עד ההר ?

